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Týždenne do 26 640 domácností

ODS TÚP IM
zabehnutý Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Viac info: 0905 781 340

PREDÁM

pozemok v obci Tovarne

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

o výmere 1236 m2, 25 m šírka,
IS kompletné. Cena za m2 13 eur.
87-0005

Využite jarné zľavy!

00-0000

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m�.

99-0069

Plechová strešná krytina

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

za NAJLEPŠIE CENY !

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

)0)-5Í Í4'#"#śÍ Í08#18ֆ5Í Í)2-5'!#Í Í 3".#ƎŴÍ Í 02'1*4

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

85_0

PREPRAVA NA LETISKÁ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

STUDNE

PREPICHY
POD CESTY
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87-0011

za NAJLEPŠIU CENU !!!

62-0004

0908 580 291

87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému
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Čo a ako s rúškami

Načo?
Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.
Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?
Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.
Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

Všetci ich používame na verejnosti,
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, dopravných prostriedkov.
Používame rôzne rúška, najviac
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet-

kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
tým vyššia teplota vody počas prania.

» red

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

» red

my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
62-0019

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

domácnosť, služby, záhrada

humensko
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VÝZVA STARŠÍM A POMOC ĽUĎOM V NÚDZI
MESTO HUMENNÉ v rámci opatrení zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)
myslí aj na svojich starších obyvateľov, seniorov a ľudí v núdzi.

• Humenská radnica ponúka pomoc v podobe
nákupov, vozením obedov a liekov osamelo
žijúcim seniorom v našom meste, ktorí nemajú
blízku rodinu či známych
• Terénni sociálni pracovníci sa odovzdávaním
rúšok zamerali na osoby vo vyššom veku
aj v osade Podskalka
• Je možné uplatniť si príspevok (zľavu) na
stravné. Pre najnutnejšie prípady osamelo
žijúcich obyvateľov, ktorým nemôžu zabezpečiť
donášku stravy rodinní príslušníci,
bude fungovať donášková služba priamo
od poskytovateľa stravy
• Slovenský Červený kríž územný spolok
Humenné a Mesto Humenné vyčlenili spolu päť
motorových vozidiel, ktoré budú slúžiť v
nevyhnutných prípadoch (donáška liekov,

• Vychádzajte z domu len v nevyhnutných
dôvodoch, strávte čo najviac času doma
• Necestujte hromadnou dopravou alebo
ju využívajte len v nevyhnutných prípadoch
• Ak idete nakupovať, využívajte špeciálne
otváracie hodiny od 9:00 do 12:00 hod.
• Mesto Humenné dezinfikovalo a uzavrelo
detské ihriská, ktoré v aktuálnej situácii nie
sú vhodné pre zábavu najmenších. Tak,
ako milujete svoje vnúčatá, milujú aj ony vás.
Ostaňte s nimi doma!
• Mimo domova sa vždy chráňte rúškom!

• Oslovili sme predsedov Spoločenstiev
vlastníkov bytov (SVB) o nahlásenie konkrétnych prípadov osôb, ktoré pomoc nevyhnutne
potrebujú
• Boli vyzvaní medici, aby sa nahlásili
do zoznamu dobrovoľníkov pre potreby
zdravotníctva.

RÚŠKO –
SÚČASŤ KAŽDÉHO DŇA

Kto potrebuje rúška, nech zavolá
v čase 8:00 až 15:00 hod. na infolinku
Mestského úradu v Humennom

057 / 7863 235 a 057 / 7863 220
Požiadavky sa vybavujú len telefonicky,
následne ich mestská polícia podľa
nahlásených kontaktov
(meno, bydlisko) odovzdá žiadateľovi

PhDr. Ing. Miloš Meričko

primátor mesta Humenné
„Len vlastnou disciplínou môžeme
neviditeľného nepriateľa poraziť!“
87-0023

• Od pondelka 23. marca sa začalo s odovzdávaním rúšok pre seniorov a najviac ohrozené
skupiny obyvateľstva. Mesto Humenné ich
získalo nielen nákupom, ale aj od sponzorov
či dobrovoľnou činnosťou zamestnancov
mestského úradu, MsKS a materských škôl,
ktorí rúška šijú.

Spravte to vy...

nákup, donáška stravy) – iba odkázaným,
zdravotne znevýhodneným Humenčanom na
individuálnu prepravu

83-0116

Spravili sme my...
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ZÁHRADNICTVO
ZAVOLAJTE !!! OBJEDNAJTE !!!
TOVAR VÁM DOVEZIEME !!!
Humenné: 0905 303 973
zasas@zasas.sk

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

1. apríla 1963

Výročia a udalosti

bol založený Slovenský ﬁlmový ústav.

farba
HNEDÁ

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

využi tento čas na vďačnosť,
GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk

5

kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464
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0919 370 730, 0919 383 363

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

87-0091

humensko

riadková inzercia / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Medzilaborce

Humenné

28. marec

Výročia a udalosti

Snina

Vranov n/Top¾ou

je Deň učiteľov.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

30. marca 1920

česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

PLASTOVÉ
E
R
E
V
D
a
OKNÁ
+ SERVIS OKIEN
5
6
6
7
1
2
0918

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

ĽÚČ

MONTÁŽ NA K
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Stredné Slovensko

27-0014-4

6

6

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

práca, kultúra

humensko
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Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
ˇ interiérových
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi
detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.

  
   

H¼A DÁ M E
spo¾ahlivých a šikovných ¾udí
do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

ˇ
Zaskolenie
priamo na pracovisku platené.

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

ˇ
ˇ
Anglický jazyk a vodicský
preukaz výhodou, práca na zivnosť.

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com 0911 380 103
playinstallation.com a SPI Global Play Ltd

1
6
5
4 8
9
8 4 3 9

U
3

D

5
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6
6 8
K
9 1 5
U
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O

7
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od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť

1

5
3 8
6 9
3
1
8

7
6 3
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−
−
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práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk
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CNC operátor - programátor
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CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
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87-0038
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87-0037

83-0066

Nájdete nás na

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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